
Pandemia 
e globalização

A cultura do 
país não é boa, 
pois prevalecem 
os exemplos dos 
maiorais que sempre 
buscam vantagens 
pessoais, em vez de 
servir à pátria e sua 
população

As novas gerações 
estão arcando com 
o apagão mental 

e a desesperança num 
país superendividado e 
atrasado. O Brasil já vinha 
perdendo terreno no bom 
preparo dos jovens. Com a 
desindustrialização, mui-
to da habilidade técnica 
foi perdida e não acom-
panhou as inovações. A 
paralisação determinada 
pela Covid ampliou a 
indolência humana. A 
escola já era fraca, cheia 
de teorias e pouco desen-
volvimento do bom senso 
e raciocínio lúcido. 

O descuido na geração 
e preparo dos filhos para 
a vida está formando uma 
geração fraca para os de-
safios da vida, inclusive 
para o fortalecimento da 
nação. O país se fragiliza 
dando facilidades para 
aqueles que querem ti-
rar proveito das riquezas 
Brasil.

Está difícil entender o 
que está se passando no 
mundo e conhecer a real 
situação. A questão com-
plicada das comunicações 
é o estilo tendencioso, 
ditado por interesses não 
explicitados. 

Um pouco de besteirol 
desvia a raiva daqueles 
que ficam aborrecidos 
com a forma como as 
comunicações são feitas, 
muitas delas levando tudo 
para os baixios da deses-
truturação geral do país 
e do mundo. As pessoas 
comuns não conseguem 
imaginar como agem os 
déspotas no poder que 
atuam como se o Estado 
fosse deles. A economia 
mundial se tornou uma 
arena de gladiadores 
dispostos a tudo para 
assegurar ganhos e do-
minação. São tantas ar-
timanhas que requerem 
muita atenção para que 
o país não seja entregue 
aos usurpadores. 

Jogadores globais sem-
pre buscam usar o ca-
bresto da corrupção para 
dobrar governantes e suas 
equipes a serem dóceis 
com relação aos interes-
ses dos poderosos. Mais 
uma vez se repetiu a hora 
de votar, de escolher os 
zeladores das cidades do 
Brasil. Quem são os que 
venceram as eleições? 
O que já fizeram pelo 
Brasil, pela cidade e sua 
população? 

Perguntas deixadas ao 
vento na nebulosa campa-
nha do horário gratuito da 
TV, onde predominaram 
promessas irrealizáveis, 
futilidades e fofocas, tudo 
para tomar o voto dos 
incautos que compram 
coisas por impulso para 
se arrependerem tarde 

demais. Estão tirando 
a máscara e mostrando 
descaradamente a sua 
hipocrisia e vileza para 
atender à própria cobiça.

Os falsos estadistas se 
julgam donos do Estado, a 
sua falsidade é incrível, e 
as pessoas não acreditam 
que alguém possa mentir 
tanto. Durante séculos 
a ordem era capitalismo 
de livre mercado. Surgiu 
o capitalismo de estado, 
que se aproveita da globa-
lização e do livre mercado 
com outros modos de 
produção através da co-
ordenação centralizada, 
sem que tivessem sido 
estabelecidas as regras 
desse entrosamento, re-
sultando no fechamento 
de muitas fábricas e pos-
tos de trabalho. 

O desemprego continua 
aumentando. O cenário 
é de desolação. As pes-
soas querem trabalhar, 
mas não encontram em-
pregos. Querem ir ao 
shopping, mas há riscos. 
Querem vender coisas, 
mas não há compradores. 
Aflitas, querem uma vida 
normal, mas isso requer a 
volta à naturalidade. 

Durante o evento Cida-
dão Global 2020, a econo-
mista Esther Duflo disse 
que “a pandemia mostrou 
como é perigoso ter uma 
cadeia de distribuição 
que depende de um único 
lugar. Precisa haver um 
esforço para distribuí-la 
mais. Esta é uma oportu-
nidade para países, como 
o Brasil, que têm força de 
trabalho e investimento 
e estão só esperando seu 
momento”.

As massas estão con-
fusas, envolvidas por um 
sentimento de frustração 
diante das crescentes 
dificuldades e da en-
xurrada de informações 
contraditórias. Estamos 
enfrentando um grande 
declínio que traz a marca 
da crise econômica com 
seus efeitos que a tudo 
atinge. Uma crise civiliza-
tória avança pelo mundo, 
nitidamente visível no 
Brasil devido à falta de 
adequado preparo para a 
vida, que se agrava com a 
falta de responsabilidade 
de homens e mulheres 
na geração e preparo dos 
filhos. 

A decadência está pene-
trando também pela falsa 
cultura, uso de drogas, 
intelectuais que insistem 
em justificar a destruição, 
artistas que defendem 
uma vida desregrada e 
promíscua, desvalorizan-
do a mulher, a mãe, e que 
zombam da beleza genuí-
na. Nesta Terra desolada 
e cercada de asperezas, 
uma sensação de tristeza 
invade os corações. Falta 
um sentido elevado e a 
espontânea alegria de 
viver. É preciso despertar 
a alma entorpecida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br).  E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.
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Mas, o desafio de im-
plantar esse pensa-
mento, de forma que 

gere impacto nas mais diver-
sas unidades de negócio, foi 
um tanto quanto complexo, 
no entanto, deixou algumas 
aprendizagens para o pró-
ximo ano. 

Para César Costa, Head 
de Inovação Corporativa da 
Semente Negócios - empresa 
de aprendizagem empre-
endedora - inovar provoca 
mudanças, muitas das vezes, 
radicais no modus operandi 
das empresas. “É natural que 
as organizações as rejeitem. 
No entanto, o que ninguém 
esperava era ter que fazer 
isso à força e em pouquíssi-
mo tempo. Logo, a inovação, 
que é frequentemente vista 
como um vírus que busca 
espalhar-se, passou a ser 
o sistema imunológico que 
expulsa a tradicionalidade”, 
explica. 

Para que haja um am-
biente propício para que as 
pessoas consigam promover 
um ecossistema corporati-
vo inovador sustentável é 
fundamental haver, dentre 
diversos outros fatores, 
o apoio das lideranças da 
empresa na linha de frente. 
Costa afirma que as empre-
sas que quiserem se destacar 
em 2021 devem absorver o 
conceito de que a inovação 
deve ser estimulada a partir 
da cultura adotada pela orga-

A inovação deve ser estimulada a partir da cultura 
adotada pela organização e que esta deve 

estar em constante movimento.
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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60 - NIRE 35.300.330.803

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 14/01/2021, às 10:00hs,  
na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço 
da sede social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social  
da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social. 

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A pandemia não está diminuindo a velocidade com que 

5G, a nova tecnologia de comunicações que deve trazer 
mudanças revolucionárias ao mundo em que vivemos, 
está se disseminando pelo mundo. Segundo a empresa 
sueca Ericsson, um dos maiores fornecedores mundiais 
de equipamentos de telecomunicações, ao final de 2026 
cerca de 60% da população mundial viverá em áreas co-
bertas por 5G, acreditando-se que 3,5 bilhões de pessoas 
usarão a tecnologia. 

A empresa, que em junho previra que 5G teria, ao final 
de 2020, 190 milhões de usuários, reviu suas previsões e 
disse agora que esse número deve chegar a 218 milhões 
e que a área hoje coberta por esse serviço é habitada 
por cerca de um bilhão de pessoas, algo como 15% da 
população mundial. Apesar da 5G estar presente mais 
fortemente na Coréia do Sul, Reino Unido e em algumas 
cidades americanas, é na China que seu uso e taxa de 
crescimento são maiores. 

Isso se deve ao fato do governo chinês dar prioridade 
à sua implantação e de estarem disponíveis naquele país 
celulares 5G com preços inferiores a 200 dólares. 

Voltando a 2026, a Ericsson acredita que, nesse ano, 
80% dos celulares usados na América do Norte serão 5G 
e no noroeste da Ásia (China, Coréia do Sul e Japão), esse 

Treze dicas de inovação 
para empresas em 2021

Em função da pandemia, ao longo de 2020, grande parte das empresas foram estimuladas - e até 
mesmo, “obrigadas” - a disseminar o mindset de inovação dentro de suas operações

saudável do que alto 
funding inicial; 

	 •	Ter	 metodologia	 e	 pro-
cesso torna o processo 
menos arriscado; 

	 •	Envolver	 clientes	 em	
todo o processo de trans-
formação; 

	 •	Tratar	funcionários	como	
clientes e processo de 
inovação como produto 
para conseguir efetiva-
mente vendê-la interna-
mente; 

	 •	Inovação	 corporativa	
deve ter direção, metas 
e KPIs específicos; 

	 •	Metas	 do	 business	 são	
diferentes das metas de 
inovação. 

	 •	Cada	 organização	 tem	
seu próprio modus ope-
randi, portanto, prescre-
ver o que cada empresa 
deve ou não fazer é um 
tanto quanto inapropria-
do. 

“Em 10 anos de experiên-
cia atendendo as mais diver-
sas empresas do mercado, 
tais como Mercur, Natura e 
Randon, identificamos que 
esses princípios fazem sen-
tido para que o processo 
de inovação corporativa 
aconteça de forma eficiente, 
reduzindo gradualmente os 
riscos e tornando-o perene 
no longo prazo”, enfatiza 
Costa. Fonte e mais infor-
mações: (www.sementene-
gocios.com.br).

nização e que esta deve estar 
em constante movimento. 

“Falhar deve ser visto 
como aprendizado, porém há 
metodologias de Customer 
Development, Lean Startup, 
Design Thinking, Business 
Model Canvas e, é claro, o 
Caminho Empreendedor e 
Corporate-Up - Metodologia 
da Semente - que traz resul-
tados não só qualitativos, 
mas também quantitativos 
para as companhias que 
desejam se tornar mais ino-
vadoras no próximo ano”, 
exemplifica César. Ao longo 
de anos apoiando tanto star-
tups quanto corporações, ele 
identificou treze princípios 
que facilitam o processo de 
inovação dentro de corpora-
ções. São eles: 
	 •	Disseminar	 a	 inovação	

lentamente, para ir se 
espalhando pela institui-
ção; 

	 •	Dar	autonomia	aos	times	
(com direcionamento, 
responsabilidade e con-
fiança); 

	 •	Inovação	 corporativa	
deve ser um processo 
descentralizado e trans-
parente; 

	 •	Focar	no	problema	a	ser	
resolvido e na experiên-
cia do cliente antes de 
pensar em solução; 

	 •	Cultura	 e	 processo	 de	
inovação devem cami-
nhar juntos; 

	 •	Aprender	é	mais	impor-
tante do que construir; 

	 •	Pequenos	 passos	 são	
mais promissores do que 
grandes apostas; 

	 •	Funding	gradual	é	mais	

5G cresce mais depressa 
do que se esperava

índice estará em 66%. Em resumo: enquanto no resto 
do mundo, a 5G está crescendo mais depressa do que se 
esperava, aqui no Brasil quase nada acontece, enquanto 
se espera decisões do governo acerca do assunto. 

As operadoras estão nos oferecendo uma espécie de 5G 
fake, usando para isso uma parte das faixas de radiofrequ-
ência 4G, serviço esse que oferece poucas das vantagens 
oferecidas pela 5G real. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Dados são controle e poder para criar 
serviços e produtos, potencializando 
a eficiência e a lucratividade das em-
presas. 

Com a pandemia do Coronavírus, per-
cebemos o aumento no uso de aplicativos 
e de novas tecnologias, resultando num 
crescimento do fluxo de dados em todos 
os setores econômicos, inclusive no agrí-
cola. Com o aumento da acessibilidade 
aos smartphones e à rede mundial de 
computadores, o ambiente rural se apro-
ximou de tecnologias como Big Data, IoT 
(Internet das Coisas) e IA (Inteligência 
Artificial). 

Com isso, questões de privacidade e de 
segurança despontaram, pois nos dados 
extraídos de máquina, produção, fundiário 
e financeiro, temos informações, que iden-
tificam lavradores e funcionários, assim 
como os clientes e os próprios produto-
res, por exemplo. Esses dados pessoais 
têm valor econômico considerável, o que 
desperta interesse para a exploração de 
novos negócios. 

Isso torna o agronegócio indissociável da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

vigente desde setembro de 2020 e que 
passou a exigir uma nova postura sobre 
o tratamento de dados pessoais e direitos 
de seus titulares, impondo a priorização da 
segurança e da privacidade às empresas, 
que podem ser multadas pelo não cumpri-
mento às normas e por diferentes órgãos. 

No Brasil, a Confederação da Agricultura 
e Pecuária apresentou preocupações com a 
privacidade e segurança de dados pessoais 
rurais, inclusive sobre a possibilidade deles 
serem utilizados para influenciar mercados 
de commodities.Na outra ponta, a Asso-
ciação Brasileira de Sementes e Mudas 
tem defendido uma posição mais voltada à 
liberdade, alegando possibilidade de perda 
de inovação e competitividade no setor. 

Neste contexto, é preciso equilibrar o 
desenvolvimento e a privacidade. Assim 
como é exigida a proteção de dados pes-
soais e não-pessoais, também é necessário 
impulsionar os negócios e o desenvolvimen-
to. Essa é a postura ideal e alguns códigos 
de conduta surgiram com esse propósito 
ao redor do mundo. 

Em 2014, a American Farm Bureau 
Federation, trabalhando com grupos de 
commodities, de organizações agrícolas e 
de fornecedores de tecnologia, estabeleceu 

os Princípios de Privacidade e Segurança 
para Dados Agrícolas e aprovou a autor-
regulação de dados não pessoais com 
princípios alinhados à LGPD. 

Num outro continente, em 2018, uma 
coalizão de associações da cadeia agro-
alimentar da União Europeia lançou um 
código de conduta sobre compartilhamento 
de dados agrícolas. Prevendo o aumento 
da disponibilidade de informações entre as 
organizações e a velocidade da inovação, a 
Nova Zelândia também aprovou um Código 
de Prática dos Dados Agrícolas, que incre-
mentou a possibilidade de um processo de 
acreditação não oneroso. 

Esses movimentos comprovam que a 
privacidade e a proteção de dados são parte 
do agronegócio e, portanto, a LGPD não é 
uma opção, mas uma realidade do setor, 
sobretudo para as empresas que querem 
permanecer competitivas e atualizadas 
nesta nova Era Digital. 

Existe uma longa jornada pela frente 
e, agora, mais que antes, é preciso con-
formidade. 

(*) - É consultor sênior em Data Privacy na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna 
(https://icts.com.br/).

Agricultura 4.0: a aplicação da LGPD 
para a proteção de dados com valor econômico
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